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1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

P£YTA BETONOWA 70/500/500 G£ADKA kolor szary, czerwony, grafitowy

P£YTA BETONOWA 70/500/500 P£UKANA kolor jasny granit, ciemny granit, melan¿ antracytowy

2.  Zamierzone  zastosowanie  lub zastosowania:  przeznaczona  do wykonywania  nawierzchni  brukowych  dla  ruchu

pieszego   i   drogowego   na   narierzchniach   zewnêtrznych   i   wewnêtrznych   oraz  jako   elementy   przykrycia
dachowego zgodnie z projektem, wszêdzie tam gdzie deklarowane w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowe s¹ wystarczaj¹oe.

3.  Producent:

BUSZFtiM S.A.

u[. ¯ wirki 9, 97€00 Piotrków Trybunalski

Zak³ad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4.  System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji sta³oœ ci w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowych: system 4

5.  Noma zhamonizowana: PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007

6.  Deklarowane w³aœ cwoœ ci u¿ytkowe:

Zasadnlcze cliamkterystykl Waœ clwoœ c] u¿y£kowe
Zharmon!zowariaspecgkaêiatechnlczna

Reakcja na ogieñ klasa A1

PN-EN 1339:2005PN-EN

Odpornoœ æ na dzia£anie ognia zewnêdznego zadowalaj¹ca

Emisja azbestu brak zawartoœ ci azbestu

Wytrzyma³oœ æ na zginanie
klasa  1  (S)

(wytrzyma³oœ æ charakt. 3,5 Mpa; min. 2,8 Mpa)

Odpornoœ æ na poœ lizg / poœ lizgniêcie zadowalaj¹ca

Wspó³czynnik przewodnoœ ci cieplnej 1 ,24 W/m*K

Trwa³oœ æ zadowalaj¹ca

Dodatkowe cecliy demarowane

Odpornoœ æ na warunki atmosferyczne: klasa 2 (8)

nasi¹klwoœ æ (wartoœ æ S 6%) 1339:2005/AC:2007
Odpornoœ æ na warunki atmosferyczne: klasa 3 (D)

odpornoœ æ na zamra¿anie/rozmra¿anie (wart. œ red. S 1,0 kg/m2; przy czy ¯ aden
z udzia³em soli odladzaj¹cych Poj. wynik >  1,5 kg/m2)

Obci¹¿enie niszcz¹ce
klasa 30 (3)

(wy"zyma³oœ æ charakt. 3,0 Mpa; mjn. 2,4 Mpa)  .

Odpornoœ æ na œ cieranie
klasa 4 (1)

ÆS 20 mm lub ± 18000 mm3 / 50oo mm2)

Kszta³t i wymiary

wg Oferty

dop.odch. wymiarów: klasa 1  (N)

ró¿nice miêdzy przek¹tnymi: klasa 1  (J)

W³aœ ciwoœ ci u¿ytkowe okreœ lonego powy¿ej wyrobu s¹ zgodne z zestawem deklairowanych w³aœ ciwoœ ci

u¿ytko\A/ych. Niniejsza deklaracja w³aœ cjwoœ ci u¿ytkowych `^/ydana zostaje zgodnie

z rozporz¹dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœ æ producenta okreœ lonego powy¿ej.

W imieniu producenta podpisa³:

l /`BORATORIUM   ZAK£_ADC)W
BUSZREM S A

z/s w Pio`rkowie Trybunalskim

z;.r`£AD PRODUKcjl KOSTKI BRUKOWE.
w  Graiewie

13-214 Uzdowo   tei   023 696 55 42 do 4`,
NIP 771 -24-36-99f;

Bogus³aw Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku
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